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Aniversariantes da semana
03/12 - Marina Silva Dantas - Aposentada
04/12 - Yuri Gusmão Costa Souza - 21ª Vara/JEF
05/12 - Karina Pedreira Coelho - 16ª Vara
06/12 - Weber Antonio de Jesus Correa - 6ª Vara
07/12 - Antonio Carlos de Brito Ramalho - CEMAN
07/12 - Márcia Cristina de Freitas - SEBIB
08/12 - Marivalda Conceição Cruz - Aposentada
08/12 - João Paulo Meireles Souza - 12ª Vara
09/12 - Marli Bastos Queiroz - 11ª Vara

AGENDA CULTURAL
Cinema
Extraordinário
Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira
vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se
esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Os parças
Fugindo de problemas, um locutor de loja de varejo, dois trambiqueiros e um
técnico de informática atrapalhado são obrigados a participar de um golpe.
Eles são chantageados por Mário, um vigarista que se aproveita da boa-fé
alheia para ganhar dinheiro. O desafio é nada mais nada menos do que montar
uma firma de casamento para produzir a festa da filha do maior contrabandista
da Rua 25 de Março, o temido Vacário. Juntos eles vão enfrentar muitos
desafios na produção da festa e terão que fazer de tudo para não levantar a
desconfiança de Vacário.

Jogos Mortais
O legado do assassino Jigsaw continua a atormentar a vida das pessoas.
Corpos começam a aparecer por toda a cidade, cada um desenhado com
as mais horrendas das mortes. Todas as investigações apontam na mesma
direção mas ninguém quer ousar dizer o nome do homicida falecido.

Teatro
Festival Estudantil de Artes Cênicas promove oficinas artísticas gratuitas
em dezembro

A

segunda edição do Festival Estudantil de Artes Cênicas - FESTAC, que acontece entre os
dias 10 e 16 de dezembro em diversos espaços culturais de Salvador, terá oficinas gratuitas
de teatro, dança e circense. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições
online, do dia 30 de novembro até o dia 04 de dezembro, no site da Escola de Teatro da Universidade

Federal da Bahia.
O festival pretende discutir como é criar, produzir e gerir montagens cênicas dentro das escolas secundaristas e universidades
de artes cênicas baianas. Além das oficinas, a programação inclui apresentações de doze espetáculos, mesas de debates e um
workshop sobre crítica cultural com profissionais da revista Barril.
As oficinas serão ministradas pelos grupos que fazem parte da programação de espetáculos do festival. Os artistas irão
compartilhar seus processos criativos em suas respectivas áreas de conhecimento.
O conteúdo das oficinas vai trazer diversas estratégias cênicas permeadas pela utilização do audiovisual como caminho
para criação de performances, dança e teatro. Além disso, inclui ensinamentos sobre criação cênica performática e autobiográfica;
partituras físicas; dança moderna e teatro físico; técnicas de respiração, concentração e relaxamento; preparação do trabalho de
corpo e presença do ator, antes e durante a cena e técnicas de circo que se comunicam e estão dentro do mundo do teatro.
- Imagem e(m) Cena: As artes cênicas e o audiovisual
Ministrante: Ivani Santana
Dia: 10 de dezembro (domingo)
Horário: 13h às 17h
Local: Teatro Martim Gonçalves
Vagas: 20
Público alvo: atores, dançarinos e público interessado no tema.
- Criação cênica entre a performatividade e o “espaço biográfico”
Ministrante: Larissa Lacerda
Dia: 12 de dezembro (terça)
Horário: 14h às 18h
Local: Xisto Bahia
Vagas: 15
Público alvo: Pessoas com alguma experiência em teatro.
- Dança - Teatro: Invencionando o movimento
Ministrantes: Kadu Fragoso e Sara Andrade
Dia: 13 de dezembro (quarta)
Horário: 14h às 18h
Local: Xisto Bahia
Vagas: 20
Público alvo: Atores e não atores. Dançarinos e não dançarinos.
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- Performance: Espaço - corpo - espaço
Ministrante: Matheus Mato Grosso
Dia: 13 de dezembro (quarta)
Horário: 14 às 18h
Local: Casa Preta
Vagas: 15
Público alvo: estudantes, dançarinos, atores e público
interessado no tema
- Corpo Enérgico: Materialidades possíveis à arte de
dançar
Ministrante: Guego Anunciação
Dia: 14 de dezembro (quinta)
Horário: 14h às 17h
Local: Xisto Bahia
Vagas: 20
Público alvo: Bailarinos, atores e artistas de circo.
Confira as demais programações em:
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/festival-estudantilde-artes-cenicas-promove-oficinas-artisticas-gratuitas-emdezembro/

SEMINÁRIO - BRASIL x ARGENTINA

X

X Seminário Internacional Brasil/Argentina

Seminário Internacional Brasil/Argentina foi realizado nos dias 29 e 30/11, no auditório desta Seccional, com o tema
“CULTURA, PODER, DIREITO E JUSTIÇA NUMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA". Foi recomendado que o público
do seminário, no primeiro dia do evento, fizesse a doação de 1k de alimento não perecível, para serem entregues em
instituições de caridade. O seminário teve o seu maior público, superando os eventos dos anos anteriores.
A abertura do evento foi presidida pela Juíza Federal Cláudia Tourinho Scarpa, Diretora do Foro ao lado do Juiz Federal Wilson Alves
de Souza. A juíza afirmou seu contentamento pela realização do seminário, que expande fronteiras com o intercâmbio jurídico entre
Brasil e Argentina.
No encerramento foi realizado o lançamento do livro: “Los Límites Subjetivos Internos de la Jurisdicción”.
O evento teve coordenação dos professores doutores Wilson Alves de Souza e Maurício Góes, organização da ASSERJUF,
colaboradora e patrocinadora desta edição.
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- - - - CLASSIFICADOS - - - -

AVISOS - FINAL DE ANO

Alugo casa em Itacimirim mobiliada, com quatro suítes,
situada em Condomínio com piscina e em frente ao mar.
Ótima localização.

Contatos:
(71) 99962-0424
ou
(71) 99988-1262 (Germano)

CONVÊNIO
HOTEL COCO BEACH

N

o dia 20 de novembro, a família da nossa
querida
associada
Karem
Guimarães
(CAIXA) cresceu! No Hospital Aliança, nasceu
Fernanda Guimarães, pesando 3.170kg e com 49cm de
comprimento.
A ASSERJUF parabeniza a mamãe e deseja muitas
felicidades, saúde e vitalidade para a família!

Site: www.cocobeach.ch
Email: hotel@cocobeach.ch
Telefone: (75) 3449-1171 / 3449-1300 / 9860-3098 (Vivo)
Endereço: Estrada da Barra do Itarirí, km 02 - Sitio do Conde.
Salvador/ BA. CEP: 48.300-000
Desconto: 20% sobre a tarifa balcão vigente em qualquer período
do ano em que houver disponibilidade.
Tiragem: 570 exemplares eletrônicos
75 exemplares impressos / Periodicidade: semanal
Disponível em www.asserjuf.org.br
Direção e Revisão: Luzineide Oliveira
Criação / Diagramação: Elaine Reis
Diagramação e Textos: Rafael Ribeiro (estagiário)
Distribuição para Subseções e servidores inativos.
Obs.: A ASSERJUF não se responsabiliza pelos textos assinados e publicados no
jornal.

